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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..245/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..09:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
24521/28-6-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε
αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού διαγωνισµού
για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού
προϋπολογισµού 406.000,00€..».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-6 Α∆ΑΜ: 19REQ004549851
και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
–
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα
χαµηλή».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης
λόγω πτώσης δέντρου.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
 ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων
του ∆ήµου.».
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων
και εξαρτηµάτων τους».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ.
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
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ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
&
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος θεόδωρος.
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κριεµάδης Στέφανος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα αριθ. 13 και 15 θέµατα προτάθηκαν.
Αριθµός Απόφασης: ..245/2019..
 ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων
του ∆ήµου.».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
1. Για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων των Ν.Π.∆.∆. (µεταξύ των
οποίων και των ∆ήµων) που εδρεύουν στην ∆ιοικητική Περιφέρεια Νοµού
πλην της Περιοχής τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Α.Ν. 44/1936)
εφαρµόζεται η καθοριζοµένη στις παραγράφους 3α (διαθέτουν δικό τους
συνεργείο) και 3β (δεν διαθέτουν δικό τους συνεργείο) της ανωτέρω
Απόφασης διαδικασία, η οποία αφορά τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην
περιοχή τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, µε κάποιες διαφοροποιήσεις, που
ενσωµατώθηκαν στις διαδικασίες, όπως περιγράφονται παρακάτω (περ. (γ)
της Απόφασης Προεδρίας της Κυβέρνησης 3373/390/75). Αντίστοιχη είναι
η διαδικασία και για τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Ελ. Συν. Τµ. 6 Απόφαση 243/2014).
2. Με την Ελ. Συν. Κλιµ. ΣΤ Πράξη 103/2014 κρίθηκε ότι η Επιτροπή της ΥΑ
3373/390/20.3.1975 συνιστά το µόνο κατά νόµο αρµόδιο όργανο µε
αποφασιστική αρµοδιότητα για την προµήθεια των αναγκαίων
ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων µε την εξαιρετική διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχηµάτων
του ∆ήµου, που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωµένη
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ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και µάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της
απαιτούµενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρµόδιο κατά τα λοιπά
όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισµών στους ∆ήµους είναι η οικεία
Οικονοµική Επιτροπή. Περαιτέρω δε, η προµήθεια των ως άνω ειδών (ήτοι
των ανταλλακτικών οχηµάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού.
3. Αντίστοιχα, µε την Ελ. Συν. Κλιµ. Ζ Πράξη 129/2014 (Μη ανακλητέα από
την Ελ. Συν. Τµ. 6 Απόφαση 3066/2014) κρίθηκε ότι η Επιτροπή της υ.α.
οικ. 3373/390/20.3.1975 είναι αρµόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό
ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, µόνο
όµως για όσα οχήµατα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη
διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση
ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική
απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενδεικτικά σε αυτήν της
διενέργειας διαγωνισµού από τους δήµους για την ανάδειξη αναδόχου για
τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο τη συντήρηση και επισκευή
οχηµάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιµέρους
εκτελεστικές συµβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιµές και ενδεχοµένως οι
προβλεπόµενες ποσότητες, αρµόδιο αποκλειστικά όργανο για τον
καθορισµό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισµού
είναι η Οικονοµική Επιτροπή των δήµων. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη
119/2016)
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το
άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και
άλλες
διατάξεις
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) …, δ1) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» … ε) µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, ….»
5. Σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018:
«Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος: … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης
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υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του
δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. …».
6. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου έχει εγκαίρως εισηγηθεί την
υλοποίηση ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχων συντήρησης –
επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου (εισήγηση προς Ο.Ε. µε αρ. πρωτ.
42293/6.12.2018 και αίτηµα έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης µε
Α∆ΑΜ:
18REQ004165865
2018-12-11).
Ο σχετικός διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 12.2.2019 (διακήρυξη µε Α∆ΑΜ:
18PROC004271881 2018-12-27) και µέχρι σήµερα δεν έχει καταλήξει στην
ανακήρυξη σχετικών αναδόχων, βρίσκεται δε στη φάση αξιολόγησης
οριστικών αναδόχων.
7. Σύµφωνα µε την Πράξη 73/23.4.2018 του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου «Η κατεπείγουσα δε αυτή ανάγκη (σηµείωση: για την απευθείας
ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής οχηµάτων) δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι τα αρµόδια
όργανά του, ενώ γνώριζαν ότι τα δηµοτικά οχήµατα και οι υπερκατασκευές
τους έχρηζαν επισκευών και συντήρησης, καθυστέρησαν να εγκρίνουν τη
διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού, ο οποίος κατά την έγκριση της
απευθείας ανάθεσης βρισκόταν ακόµη σε εξέλιξη. Συνεπώς, η απευθείας
ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών και, κατ’ επέκταση, η
ελεγχόµενη δαπάνη είναι νόµιµες».
8. Επίσης σύµφωνα µε την Πράξη 73/23.4.2018 του VII Τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου «Εξάλλου, το επείγον δεν αναιρείται από µόνο το
γεγονός ότι από τις επιθεωρήσεις των οχηµάτων µέχρι τη σύναψη του
συµφωνητικού µε την ανάδοχο µεσολάβησε χρονικό διάστηµα τεσσάρων
µηνών περίπου, καθώς το χρονικό αυτό διάστηµα δεν υπερβαίνει τα
ανώτατα χρονικά όρια ενέργειας και διεκπεραίωσης για τη διοίκηση, µετά τα
οποία δε θα µπορούσε να δικαιολογηθεί (πρβλ. ΕΣ ΚΠΕ∆ VII Τµ.
242/2017)».
9. Στη συνέχεια παρατίθενται ανάγκες επισκευής – συντήρησης ανά
συνεργείο ως εξής:
1. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
16.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6247 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
ISUZU), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων
ακινητοποιήθηκε κατά την αποκοµιδή επειδή
παρουσίασε πρόβληµα στους φανούς εργασίας (βραχυκύκλωµα) της
υπερκατασκευής του µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συνεχιστεί το
δροµολόγιο του. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί
δεδοµένου ότι είναι το µικρό απορριµµατοφόρο που έχει ο ∆ήµος για
να µπορεί να µπαίνει στα στενά και αδιέξοδα του Αγίου Στεφάνου και
της Άνοιξης και ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει
άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα
υπόλοιπα διαθέσιµα απορριµµατοφόρα είναι µεγάλα και το µόνο ακόµη
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µικρό απορριµµατοφόρο που διαθέτει ο ∆ήµος είναι ήδη στο συνεργείο
λόγω άλλου προβλήµατος (στη µηχανή του).
2. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
14.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6169 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου , το οποίο καθηµερινά
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των οικιακών και λοιπών
απορριµµάτων του ∆ήµου προς το ΧΥΤΑ και είναι το µοναδικό που
διαθέτει ο ∆ήµος για την εν λόγω εργασία, και το οποίο είναι
ακινητοποιηµένο λόγω του ότι δεν πρεσσάρει.
3. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
22.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2337 όχηµα της
υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΦΟΡΤΗΓΟ
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή ογκωδών
οικιακών και βιοαποδοµήσιµων (κλαδιά) απορριµµάτων του ∆ήµου,
είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι δεν κλείνει η πίσω πόρτα της
καρότσας, γεγονός που καθιστά το όχηµα επικίνδυνο.
4. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
27.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ
6169 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (press
containers ΚΑΟΥΣΣΗΣ), το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για τη
µεταφορά των οικιακών και λοιπών απορριµµάτων του ∆ήµου προς το
ΧΥΤΑ και είναι το µοναδικό που διαθέτει ο ∆ήµος για την εν λόγω
εργασία, και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι χρήζει
καθαρισµό δεξαµενής καυσίµων λόγω προβληµάτων τροφοδοσίας.
5. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
28.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5525 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά
την αποκοµιδή έσπασε η βάση που σηκώνει τους κάδους. Το εν λόγω
όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν
έχει
τη
δυνατότητα
να
χρησιµοποιήσει
άλλο
εφεδρικό
απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα
διαθέσιµα απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του
καθηµερινού προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων.
6. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
07.06.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6440 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στον
αισθητήρα της υπερκατασκευής µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να
συνεχίσει το δροµολόγιο που εκτελούσε. Το εν λόγω όχηµα πρέπει
επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο
όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα
απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του καθηµερινού
προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.
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7. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
06.06.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6056 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά
την αποκοµιδή έσπασε η βάση στήριξης ανύψωσης κάδων και
παρουσιάζει διαρροή στα µαρκούτσια µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να
συνεχιστεί το δροµολόγιο του. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως
να επισκευαστεί (για λόγους ασφάλειας του πληρώµατος) δεδοµένου
ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό
απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα
διαθέσιµα απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του
καθηµερινού προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων.
8. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
20.06.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5525 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά
την αποκοµιδή παρουσιάστηκε πρόβληµα στους αισθητήρες της
υπερκατασκευής και επίσης χρήζει αποκατάστασης ριγµάτωσης στα
σκαλοπάτια µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να συνεχιστεί το δροµολόγιο
του. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί (για
λόγους ασφάλειας του πληρώµατος) δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο
όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα
απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του καθηµερινού
προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων.
9. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
21.06.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7296 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Φορτηγό µε αρπάγη
µάρκας VOLVO), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή
ογκωδών οικιακών και βιοαποδοµήσιµων (κλαδιά) απορριµµάτων και
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω το ότι παρουσιάζει διαρροή στα
µαρκούτσια και στα χειριστήρια. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως
να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό όχηµα στη θέση του για τη συλλογή –
µεταφορά των ογκωδών απορριµµάτων από τις οδούς του ∆ήµου
αφού από τα 6 συνολικά φορτηγά – αρπάγες του ∆ήµου τα 2 είναι
ακινητοποιηµένα (στο Αµαξοστάσιο) λόγω σοβαρής βλάβης, ενώ τα
άλλα 3 δεν µπορούν να καλύψουν την παροχή όλου του αναγκαίου
έργου.
10. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
13.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5525 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του δεν
µαζεύει αέρα. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί
δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο
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εφεδρικό απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα
υπόλοιπα διαθέσιµα απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην
υλοποίηση
του
καθηµερινού
προγράµµατος
αποκοµιδής
απορριµµάτων.
11. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
23.05.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5526 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά
την αποκοµιδή παρουσίασε διαρροή νερού από το ψυγείο. Το εν λόγω
όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν
έχει
τη
δυνατότητα
να
χρησιµοποιήσει
άλλο
εφεδρικό
απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα
διαθέσιµα απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του
καθηµερινού
12. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
10.06.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 105787 πυροσβεστικό
όχηµα µάρκας BREMACH του ΣΠΑΠ το οποίο έχει παραχωρηθεί στο
∆ήµο ∆ιονύσου (αρ. Αποφ. ∆Σ 4/2016), είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι
παρουσιάζει πρόβληµα µε την θερµοκρασία, χρήζει έλεγχο φρένων και
γενικό service. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί
δεδοµένου ότι η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και δη το Τµήµα της
Πολιτικής Προστασίας είναι επιφορτισµένο 365 ηµέρες το χρόνο Χ
24ώρες το εικοσιτετράωρο για την αντιµετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων που ανακύπτουν κυρίως από φυσικά φαινόµενα (π.χ.
πυρκαγιές, πληµµύρες, κτλ), αλλά και από ανθρώπινες ενέργειες
ακούσιες ή µε πρόθεση. Γεγονότα που από τη φύση τους είναι
απρόβλεπτα και αστάθµιστα ως προς το χρόνο εκδήλωσης αυτών,
αλλά όταν ανακύπτουν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την περιουσία
πολιτών. Πέραν τούτων, πρόκειται για ένα όχηµα που είναι ενταγµένο
στο σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας αλλά και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
13. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
16.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 107337 όχηµα Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (πυροσβεστικό) το οποίο
ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι παρουσιάζει πρόβληµα µε το δίσκο
πλατό του (πατινάρει). Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να
επισκευαστεί δεδοµένου ότι η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και δη το
Τµήµα της Πολιτικής Προστασίας είναι επιφορτισµένο 365 ηµέρες το
χρόνο Χ 24ώρες το εικοσιτετράωρο για την αντιµετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων που ανακύπτουν κυρίως από φυσικά φαινόµενα (π.χ.
πυρκαγιές, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, εγκλωβισµοί, αυτοχειρίες κτλ),
αλλά και από ανθρώπινες ενέργειες ακούσιες ή µε πρόθεση. Γεγονότα
που από τη φύση τους είναι απρόβλεπτα και αστάθµιστα ως προς το
χρόνο εκδήλωσης αυτών, αλλά όταν ανακύπτουν θέτουν σε κίνδυνο τη
ζωή ή την περιουσία πολιτών. Πέραν τούτων, πρόκειται για ένα όχηµα
που είναι ενταγµένο στο σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας αλλά και της
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14. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
27.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2308 φορτηγό µη
ανατρεπόµενο (µάρκας MITSUBISHI) του ∆ήµου ∆ιονύσου
χρησιµοποιείται από την υπηρεσία ύδρευσης για την αποκατάσταση
βλαβών είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι χρήζει αντικατάσταση µίζας,
έλεγχο φρένων και γενικό service. Η Υπηρεσία Ύδρευσης καθηµερινά
είναι επιφορτισµένη µε τη συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου
του δικτύου υδροδότησης το οποίο είναι παλιό και παρουσιάζει
καθηµερινά πολλές βλάβες, καθώς ο ∆ήµος ∆ιονύσου διαθέτει σχετική
αυτονοµία από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Γίνεται αντιληπτό ότι η µη άµεση
ανταπόκριση σε οποιαδήποτε βλάβη του δικτύου θα έχει άµεση
επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού για ένα τόσο ευαίσθητο
κοινωνικό αγαθό (ΝΕΡΟ ) και στη ∆ηµόσια Υγεία. Προκείµενου για την
αντιµετώπιση αυτής της ανάγκης η Υπηρεσία Ύδρευσης διαθέτει ένα
σύνολο από εξοπλισµό ο οποίος περιλαµβάνει και σχετικά οχήµατα.
15. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
30.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3019 φορτηγό µη
ανατρεπόµενο
(µάρκας
ΤΟΥΟΤΑ)
του
∆ήµου
∆ιονύσου
χρησιµοποιείται από την υπηρεσία ύδρευσης για την αποκατάσταση
βλαβών είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι παρουσιάζει πρόβληµα στο
µπροστινό σύστηµα. Η Υπηρεσία Ύδρευσης καθηµερινά είναι
επιφορτισµένη µε τη συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου του
δικτύου υδροδότησης το οποίο είναι παλιό και παρουσιάζει καθηµερινά
πολλές βλάβες, καθώς ο ∆ήµος ∆ιονύσου διαθέτει σχετική αυτονοµία
από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Γίνεται αντιληπτό ότι η µη άµεση
ανταπόκριση σε οποιαδήποτε βλάβη του δικτύου θα έχει άµεση
επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού για ένα τόσο ευαίσθητο
κοινωνικό αγαθό (ΝΕΡΟ ) και στη ∆ηµόσια Υγεία. Προκείµενου για την
αντιµετώπιση αυτής της ανάγκης η Υπηρεσία Ύδρευσης διαθέτει ένα
σύνολο από εξοπλισµό ο οποίος περιλαµβάνει και σχετικά οχήµατα.
16. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
08.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2318 επιβατικό όχηµα
µάρκας FIAT (µοντέλο PUNTO) της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται από τους
Επόπτες για την εποπτεία σε όλο την έκταση του Καλλικρατικού ∆ήµου
(απορρίµµατα, κλαδιά, φωτισµός, πράσινο, παιδικές χαρές, κλπ) και το
οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι χρήζει αντικατάσταση φίλτρου
λαδιού.
17. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
21.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6028 όχηµα µάρκας
SUZUKI της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος το οποίο χρησιµοποιείται
καθηµερινά από το συνεργείο των σιδεράδων και µεταφέρει υλικά και
εργαλεία του συνεργείου. Το εν λόγω όχηµα είναι ακινητοποιηµένο
λόγω ότι χρήζει ηλεκτρολογικό έλεγχο (αντικατάσταση φανών). Το εν
λόγω όχηµα είναι το µοναδικό που διαθέτει ο ∆ήµος για το εν λόγω
συνεργείο.
18. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
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19.11.2018 για το µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ9647 όχηµα της Υπηρεσίας
Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου, το οποίο χρησιµοποιείται καθηµερινά
για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου του δικτύου
υδροδότησης και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω οτι παρουσιάζει
διαρροή από το κολάρο του ψυγείου. Το εν λόγω όχηµα πρέπει
επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι είναι πρακτικά το «κινητό
συνεργείο» της Υπηρεσίας Ύδρευσης µε εργαλεία και υλικά άµεσης
επέµβασης για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ακόµη και σε
ώρες µη λειτουργίας του ∆ήµου και της Αποθήκης Υλικών του ώστε να
είναι δυνατή η αποκατάσταση µικρών βλαβών µετά τη λήξη του
ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.
19. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
30.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6058 όχηµα µάρκας
SUZUKI της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος το οποίο χρησιµοποιείται
καθηµερινά από τους Επόπτες για την εποπτεία σε όλο την έκταση του
Καλλικρατικού ∆ήµου (απορρίµµατα, κλαδιά, φωτισµός, πράσινο,
παιδικές χαρές, κλπ) και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι
παρουσιάζει διακοπές στον κινητήρα.
20. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
08.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2310 όχηµα Πολιτικής
Προστασίας
του
∆ήµου
∆ιονύσου
(πυροσβεστικό),
είναι
ακινητοποιηµένο λόγω µεγάλης φθοράς των ελαστικών του. Το εν
λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι η
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και δη το Τµήµα της Πολιτικής Προστασίας
είναι επιφορτισµένο 365 ηµέρες το χρόνο Χ 24ώρες το εικοσιτετράωρο
για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που ανακύπτουν κυρίως
από φυσικά φαινόµενα (π.χ. πυρκαγιές, πληµµύρες, χιονοπτώσεις,
εγκλωβισµοί, αυτοχειρίες κτλ), αλλά και από ανθρώπινες ενέργειες
ακούσιες ή µε πρόθεση. Γεγονότα που από τη φύση τους είναι
απρόβλεπτα και αστάθµιστα ως προς το χρόνο εκδήλωσης αυτών,
αλλά όταν ανακύπτουν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την περιουσία
πολιτών. Πέραν τούτων, πρόκειται για ένα όχηµα που είναι ενταγµένο
στο σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας αλλά και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
21. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
22.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3183 όχηµα της
υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO), το
οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή ογκωδών οικιακών και
βιοαποδοµήσιµων (κλαδιά) απορριµµάτων του ∆ήµου, είναι
ακινητοποιηµένο λόγω µεγάλης φθοράς των 2 µπροστινών ελαστικών
του, γεγονός που καθιστά το όχηµα επικίνδυνο.
22. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
17.06.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6440 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο ακινητοποιήθηκε στο ΧΥΤΑ λόγω ότι
σκίστηκαν τα 2 ελαστικά του «τεµπέλη» άξονα µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να συνεχίσει την εργασία που εκτελούσε. Το εν λόγω όχηµα
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πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο
όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα
απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του καθηµερινού
προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.
23. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
3.6.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6169 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ελκυστήρας ΜΑΝ), το
οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των οικιακών και
λοιπών απορριµµάτων µε τα press container του ∆ήµου προς το ΧΥΤΑ
και είναι το µοναδικό που διαθέτει ο ∆ήµος για την εν λόγω εργασία, και
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι
χρήζει επισκευή
ελαστικού (σκίστηκε).
24. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
13.06.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5526 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά
την αποκοµιδή παρουσίασε πρόβληµα στα ελαστικά του (σκίστηκαν)
και χρήζουν επισκευής. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να
επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του
αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται
στην υλοποίηση του καθηµερινού προγράµµατος αποκοµιδής
απορριµµάτων του ∆ήµου.
25. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
6.6.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ59570 όχηµα της
Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου (εσκαφέας - φορτωτής), το
οποίο χρησιµοποιείται
καθηµερινά µε τη συντήρηση και καλή
λειτουργία του συνόλου του δικτύου υδροδότησης, είναι
ακινητοποιηµένο λόγω επισκευής των ελαστικών του (σκίστηκαν). Το
εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο
∆ήµος το χρειάζεται καθηµερινά αφού δεν έχει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό στη θέση του λόγω του ότι όλα τα
υπόλοιπα παρόµοια διαθέσιµα µηχανήµατα (τα οποία είναι 4
χρησιµοποιούνται ήδη σε σηµαντικές καθηµερινές εργασίες όπως
επούλωση λακκουβών, φόρτωση κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος του
∆ήµου, βλάβες ύδρευσης στο ιδιαίτερα παλαιό και εκτεταµένο δίκτυο
ύδρευσης του ∆ήµου) είναι απασχοληµένα.
26. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
12.6.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ88139 όχηµα της
Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου (εσκαφέας - φορτωτής), το
οποίο
χρησιµοποιείται
καθηµερινά
για
τη
φόρτωση
του
κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος και είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι
χρήζει επισκευή των ελαστικών του (σκίστηκαν). Το εν λόγω όχηµα
πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος το
χρειάζεται καθηµερινά αφού δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει
άλλο εφεδρικό στη θέση του λόγω του ότι όλα τα υπόλοιπα παρόµοια
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διαθέσιµα µηχανήµατα (τα οποία είναι 4 και χρησιµοποιούνται ήδη σε
σηµαντικές καθηµερινές εργασίες όπως 1 στην επούλωση λακκουβών
και 3 στις βλάβες ύδρευσης στο ιδιαίτερα παλαιό και εκτεταµένο δίκτυο
ύδρευσης του ∆ήµου και για την αποκατάσταση των οποίων συχνά
πρέπει να εργάζονται και 2 µηχανήµατα για την ίδια βλάβη) είναι
απασχοληµένα.
27. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
26.6.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 84682 όχηµα της
Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου (εσκαφέας - φορτωτής), το
οποίο χρησιµοποιείται
καθηµερινά µε τη συντήρηση και καλή
λειτουργία του συνόλου του δικτύου υδροδότησης, είναι
ακινητοποιηµένο λόγω επισκευής των ελαστικών του (σκίστηκαν). Το
εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο
∆ήµος το χρειάζεται καθηµερινά αφού δεν έχει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό στη θέση του λόγω του ότι όλα τα
υπόλοιπα παρόµοια διαθέσιµα µηχανήµατα (τα οποία είναι 4
χρησιµοποιούνται ήδη σε σηµαντικές καθηµερινές εργασίες όπως
επούλωση λακκουβών, φόρτωση κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος του
∆ήµου, βλάβες ύδρευσης στο ιδιαίτερα παλαιό και εκτεταµένο δίκτυο
ύδρευσης του ∆ήµου) είναι απασχοληµένα.
28. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
17.6.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ131156 όχηµα της
υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού το οποίο χρησιµοποιείται καθηµερινά για
τη συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου του δικτύου φωτισµού
αλλά και της συντήρησης του συνόλου των δηµοτικών κτηρίων –
εγκαταστάσεων (π.χ. σχολικές µονάδες κτλ), και το οποίο είναι
ακινητοποιηµένο λόγω ανάγκης επισκευής ελαστικού του (σκίστηκε).
Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο
∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό
καλαθοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα
χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του καθηµερινού προγράµµατος της
συντήρησης του ηλεκτροφωτισµού και δεν µπορεί να συγκροτηθεί 3ο
συνεργείο ηλεκτρολόγων.
29. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της
3.7.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6169 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ελκυστήρας ΜΑΝ), το
οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των οικιακών και
λοιπών απορριµµάτων µε τα press container του ∆ήµου προς το ΧΥΤΑ
και είναι το µοναδικό που διαθέτει ο ∆ήµος για την εν λόγω εργασία, και
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι χρήζει αντικατάσταση των
2 πίσω ελαστικών του λόγω µεγάλης φθοράς (έλιωσαν).
30. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από
28.05.2019 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5524 όχηµα της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι εν ώρα
εργασίας τράκαρε και πρέπει να επισκευαστεί διότι το όχηµα αυτό είναι
απαραίτητο για την οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος αποκοµιδής της
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Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Για έκαστο των ανωτέρω, το Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου (Επιτροπή
Συντήρησης και Επισκευής των Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου 807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου) έλαβε αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις
– οικονοµικές προσφορές µε τις αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες και τα
ανταλλακτικά ή τα εξαρτήµατα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως
ακολούθως:
1. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 261,89€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6247.
2. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.254,88€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6169.
3. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 471,20€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2337.
4. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 535,68€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6169.
5. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 223,20€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5525.
6. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 282,72€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6440.
7. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.187,42€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΟ6056.
8. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.069,38€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5525
9. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 410,69€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ7296.
10. συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ
για ποσό 1.403,68 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
για το όχηµα µε αρ.
κυκλοφορίας: ΚΗΗ5525.
11. συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ
για ποσό 2.246,88 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
για το όχηµα µε αρ.
κυκλοφορίας: ΚΗΗ5526.
12. συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ
για ποσό 787,04 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
για το όχηµα µε αρ.
κυκλοφορίας: ΜΕ105787.
13. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 2.234,23 € συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΜΕ107337.
14. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 777,85 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2308.
15. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 718,70 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3019.
16. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 156,24€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2318.
17. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 245,52 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΟ6028.
18. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 309,13 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ9647.
19. συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ για ποσό 246,63 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΟ6058.
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20. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
κυκλοφορίας: ΚΗΗ2310.

για
ποσό
543,29€
για το όχηµα µε αρ.

21. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
κυκλοφορίας: ΚΗΙ3183.

για
ποσό
499,47€
για το όχηµα µε αρ.

22. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
για
ποσό
1.038,76€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ.
κυκλοφορίας: ΚΗΗ6440.
23. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
κυκλοφορίας: ΚΗΗ6169.

Α.Ε.
24%,

για
ποσό
94,24€
για το όχηµα µε αρ.

24. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
κυκλοφορίας: ΚΗΗ5526.

για
ποσό
188,48€
για το όχηµα µε αρ.

25. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
κυκλοφορίας: ΜΕ59570.

για
ποσό
188,48€
για το όχηµα µε αρ.

26. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
κυκλοφορίας: ΜΕ88139.

για
ποσό
188,48€
για το όχηµα µε αρ.

27. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
κυκλοφορίας: ΜΕ84682.

για
ποσό
188,48€
για το όχηµα µε αρ.

28. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
κυκλοφορίας: ΜΕ131156.

για
ποσό
94,24€
για το όχηµα µε αρ.

Α.Ε.
24%,

29. εταιρία
Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
για
ποσό
1.069,62€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ.
κυκλοφορίας: ΚΗΗ6169.
30. εταιρία ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για ποσό 1806,04€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5524.
Τα ανωτέρω ποσά είναι ανά συνεργείο (συγκεντρωτικά) ως εξής:
1. ΚΑΞΕΚΩ: 5.697,06€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ : 4.437,60€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%,
3. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 5.231,59€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
4. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.: 3.550,25€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
5. ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. : 1.806,04€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
συνολικά 20.722,54 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,
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Έχοντας υπόψη:
•
όλα τα ανωτέρω όπως αναλυτικά παρουσιάστηκαν στην §9 για την ανάγκη
επειγουσών εργασιών επισκευής – συντήρησης οχηµάτων µε την
προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών,
•
το µε αρ. πρωτ. έγγραφο 25546/5.7.2019 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
για Λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης για την Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του
∆ήµου» (σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 περί έγκρισης
δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και την 53/1985 εγκύκλιο ΥΠΕΣ).
παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
επείγουσα απευθείας ανάθεση, λόγω ακινητοποίησης, της επισκευής –
συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε στην
§9, και η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την οµαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου, στα συνεργεία ΚΑΞΕΚΩ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ, ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. &
ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για τα συνολικά ποσά όπως αυτά προαναφέρθηκαν.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Τις Εντολές επιθεωρήσεως και επισκευής οχηµάτων.
 το µε αρ. πρωτ. έγγραφο 25546/5.7.2019 της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος,
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναθέτει απευθείας µε την µορφή του κατεπείγοντος, λόγω
ακινητοποίησης, την επισκευή – συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου, όπως
αναλυτικά προαναφέρθηκαν στην §9 του εισηγητικού µέρους της παρούσας,
και η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την οµαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου, στα συνεργεία ΚΑΞΕΚΩ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ, ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. &
ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. για τα συνολικά ποσά όπως αυτά προαναφέρθηκαν.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
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Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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